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ДОГОВIР Jts l,f
ПОСЛУГи з поточнЬго ремоIIту по улаштуванню шiдвiс1,1оi стелi в примiщенпi

бУдiвлi Охтирська ЗОШ I-ПI ступеlлiв ЛЪ,1 ОхтирськоТ Mieblcoi ради
Сумськоi обл.

м. Охтирка <Ц> аГ 2021р.

ОХТИРСька ЗОШ I-III ступенiв NЪ 1 Охтирсьrсоi MicbKoT ради Cyпrcbrcoi областi, що
iМенУеться в подaльшому Замовник, в особi директора Шульrкентсо IHeccpt Анатолiiвни, яttий
дiе на пiдставi стат/гу, з одного боку та ТОВ <TeKTocepBic>>, пlо iменуеться в подальшому
IIiдрядпик, в особi директора Коваленка Олег;t N{lлколаiiовича , яttий дiс на rriдставi
СВiДОЦтва про державну реестрацiю з iншого боку, уrшали цей логовiр ria пOслуги з
trОТочIIого ремонту по улаштуванню пiдвiсrrоi стелi в пршмiпIеrlшi булiвлi Охтшреька
ЗОШ I-III ступепiв ЛЬ 1 Охтирськоi MicbKoT ради СумськоТ об.п.

1.визнАчЕцнrI
Термiни, що вживаються в цьому договорi, вLIзначаIоть наступI]е:Сторони - Замовник i

Пiдрядник
<<Замовцик> - Охтирська ЗОIЦ EIII сryпепiв J\b 1 ОМР CyMcbKoi обл.
кПiдрядник> - ТОВ <<TeKTocepBic>>
к,Щоговiр> - документ, пiдписаний сторон€lми, включаIоLIи додатiш i доповнення до нього, Що

мiстить узгодженi зобов'язання i умови обох cTopiн.
2.прЕдмЕт договор)/ 1

2.1. Пiдрядник, в межах договiрноi цiни, виконуе Bci передбаченi кошторисною документацiею
шослуги по поточному ремонту по улаштуванrrю пiдвiсrrоi стелi в примiпценнi будiвлi
Охтирська ЗОШ I-III ступенiв ЛЬ 1 Охтирськоi пlicbKoT ради Сумсьltоi обл. ,здае в
ОбУмОвленi строки об'ект Замовнику, усувае недоробки i дефекти, що виtIикли по його
ПРОвинi, виявленi в ходi приймання rrослуг i в гарантiйний TepMirT експлуатацiТ об'екту.
2.2.Код ДК 021:2015 ,-r €Йп4pll/ п0 ?//р,0t

q

3.ЦIНА ПРЕДМЕТУ ДГОВОРУ
3.1.ВСЬГО договiрна цiна складае 49975r|3 грн.. (copolc 4ев'ять тисяч дев'ятсот сiпrдесят
п'ять гривень 13 коп.).
3.2.,Щоговiрна цiна е твердою.
3.3.Перегляд тверлоi цiни обrрунтовуеться розрахунками i оформля€ться сторонами шляхоjчI
скJтадання додаткоЪих угод, що е не вiд'емrrою част}IIIоIо договору.
3.4.Розрахунок договiрноi цiни додасться як додаток до договору.

4.прАвА тА оБов,язки CTOPIH
4. 1. Замовник зоббв'язуеться:
4.1.1. СВОечасно проводити оплату в строки та розмiрах, визначених цим /{оговором.
4,|.2. ПiДПИСати наданий Пiдрядником акт приймання-передачi виконаних послуг або
надавати мотивовану вiдмову вiд пiдписання протягопt 5 (п'яти) робочих днiв з моменту його
отримання.
4.2. Замовник мае право:
4.2.1. Здiйснювати в буль-який час, Ео втручаIочись у господарську дiяльнiсть Пiдрядника,
технiчний нагляД i контроль за ходоNI, якiстIо, BapTicTto та обсягами вLIконання послуг.
4,2.2. Вимагати безоплатного виправлення недолiкiв, що виникли внаслiдок допущеuих
пiдрядником порушень. У такому разi збитки, завданi Замовrrику, вiдшttодовуIоться
ПiдрядниКом, у тому числi за рахунок вiдповiдного змеrIIJIення договiрноi цiни.
4.2.3. ВiдМовитися вiд цього rЩоговору та вимагати вiдtrrкодуванI{я зблiткiв, якпдо,,Пiдрядник
своечаснО не почаВ послуги або виконУе ix настiльки повiльно, що закiнчення i.x у строк,виз99ffiцрором пiдрядУ (додатковою угодою), стас }IеlчIожлиВиМ.

даного.Щоговору та вимагати вiдшкодуваIIня збиткiв, якщо вiдступи у
в !оговору пiдряду або iншi недо.тliкlл у ттаданtлi послуг е iстотними та
бути ycyHeHi, або не були ycyrreHi ГIiлрядником у встановлений

сй,lйzеzt



Замовником строк.
4.Z,5. Замовник також мас iHTlTi права, передбаченi чинним законодаIJством Украiпl,t.

4.3. Пiдрядник зобов'язуеться:
4.З.1. Забезпечити своечасне, високоякiсне та безпе.rлIе в}lкоFIанЕя IIосJI)/г.

4.З.2. Надати своечасно Замовнику акти прийма}Iня-поредаtri викоцаI{их посJIуг та рахунки-
фактури, що пiдлягалоть оплатi.
4.З.з. Нести повну MaTepia;rbпy вiдповiдальнiсть у врIпадку втрrtти або пошrкоJ{}ItенIIя Mal:iHa

Замовника, яка е прямиМ резуJIьтатОм дiЙ IIiдрядниКа або йогО poбiTHrlKiB при ]ll)оRеденt-ti

послуг.
4.з.4. Забезпечити за власний рахунок та власними с}Iлат\{tл орr,аtliзаr{iло бсзгlечного l]}1конання

послуг та додержання i виконання робiтниками lliдрядirтика Bc:ix ч}IIIIIIJх flOрм, [paiзI,IJI Ttt виN{ог

з охорони працi, пожежноi безпеки та промисловоi caHiTapii.
4.З.5. Вiдшкодувати ЗамовникУ завданi неналеrкни]ч{ ВIIк0IIаЕIням yN,IoB договору зби:гкlt.

4.3.6, Своечасно повiдомляти Замовника про виконаIш{я п,OсJlуг та IIoпcjpelI}ITI4 ПРО

неможливiсть вчасного виконаIшя послуг.
4,з.7. Виконувати ЕалежниМ чином imrri зобов'язання, передбаченi цим f{оговtlроru Та Чинн?II\,I

законодавством Украiни. ,д

4.4. Пiдрядник мае право:
4.4.|.Iнiцiювати внесення змiн до даного Щоговору, вимагirги його розiрва}IЕя та

вiдшкодуВання збитКiв за наявНостi iстотНих порушень Замовникоl,I умов цього /lогоrзору.
4.4.2.одержати оплату за виконанi послуги у розмiрах i у сl]рок1{, пгэре;lбачеtli liatlиM

договором.
4,4.3. ПiдРядниК такоЖ мае iншi права, передбаченi.tl.tнним законода]]ством УкраТнта

S.TEPMIH виконАння шосJIул,

5.2. Початок /? П|ta СРА 2021року. Закiнчелтня: t/ И/а(цg __ Zl)2lpotcy,

5.3. При u"r"п""rrri&ББЙ, що о залежать вiдц Пiдрлlдника i пфсшIl,:оlцхt€tlоть викоIIаIIIIю

посJIуГ у встаIIовЛеняi термiни, BiH мо}ке поставити пepell За.моtзtlиlсоN,I питrt}Iня rrpc-l i,ч

перегJIяд. Рiшепня про перегляд TepMiHiB оформлюстьсrI додаткоRоIо двOсторrJIIIIъою угодоIо з

обгрунтрЕIнням обс,гавин.
S.+. Ьоставин€tми, що перешкоджають виконанню пOслуг У встаtловлеrii TepMiHi,t, якi tle

зЕшежатЬ вiд Пiдрядника, i дають йому право Еа перегляд ц}Iх TeplлiltiB, с обсltlавrтни:

- непереборноi сили;
- за якi вiдповiдае Задловник (вiдсlтнiсть коштiв rта фiнансув.}Ilня, появу дOдатк(tt]I,I.< itос.ltуг);

5.5. ПрИ виникЕенНi обставин Еепереборноi сили, iHmltx tlепередбаI{сших обстilвин, якi

перешкодЖають викОнzшню послуг, Пiдрядник повIIнеI{ прийнrrгiа r+ci uеобхiдtti захоii1,I гtо iх

усуненню i, як тiльки вони зникнуть, rrриступити д0 tsикоIlашIIя сtзоiх зобоiз'язаllь,

повiдомивши про це Замовника.
б. розрАхуIпtи I ш.пАтIi}кI

б.1. КiнцеВi розрахуНки за BlrKoHaHi посflуги з ГIiдрядrrлtкопt злii:tсIlкJiотьOя пlэотrrгошl 10

робочих днiв пiсля пiдписання актУ виlоча]]I4I lo.!nyj-- .

7.змIнА оБ€мIв посJIуг i} XOj1[ Тк нrдко{{АI{}{я
7.1. ЗаrrловЕик мае право вносити в ходi викоЕаЕпri пOсJI1,,I,зьiilrи i .цоtlоtзtlеltii;; в об'смI,t t-iосJIуГ.

Пiдрядник зобов'язаний враховувати цi змiни, якrцо Bc,lt;l офiliiiiлlо riередаtli 1;e MeHtrIe чI,III За

10 днiв до виконання вiдповiдних послуг, за вi,Iнятком ],iix l}iill;tliitiB, l:o:lll Bitt пtrlodleciliTl,o lle lз

змозi виконати додатковi lrослуги.
7.2. Рiшення Замовника про змirrу i дошовнення пOсJIуI- ухвалIолоться [Iiдря2lIIIiко},I До

виконання, якщо це потрiбно, шри переглядi TepMilTiB BI{J(OHa}II-Ir{ пOсjlуг i лсlговiпноj l{iни i{o

початку виIсонанЕя додатковиN IIослуг, сторо}Iи cкJl;.цaтсl,l]b Iц)отоко-тi iT1_1cl iх IJLIко]{аI{IIя) де
iни пiдписання угоди i право ГIiдрялirиrtа па зtчtitlу TepMirTiB Bi.iKoililllllri ilослуг

змiни, що вносяться Запrовлтрli(Ofi,l, гlе обумовJIIоIоть IIереr,JIяд TepmrilriB або
Пiдрядником для BиKoHaIiEl я t-ta rliдстав i rrисыtсlвоi tлttа:зiвtслi

С,//, Ийпur"
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7.4. ВикОнаЕня додаткових rrослуг за iнiцiативоIо Пiдрядника можливо тiльки за у}4ови
ПИСЬМОВОГО ДОЗВОлУ Замовника. Якщо Пiдрядник порушlIв вI4могу, склаlIаеться i}ltT, i Troc:l1,r,,
ВИКОНаНi З порУшенням, приводяться ним у вiдповiдirостi з цроектоh{ зll cBiГa paxyrroK i в
обумовленi термiни.
7,5. ВИКОНанi за iнiцiативою Пiдрядника додатковi tтос.шуг Mo)ItyTb бути влrзпашi i сплitчеlti
ЗаЛДОВникоМ, якщо вони необхiднi i узгодх<енi письIчIово iз Замtlвt-ltткоlд.

8.БудIвЕльниIl мАЙдА}IчрIк
8.1. Замовник передас Пiдрядниковi на перiод виконан}Iя пOслуг lla об'сктi i дсt закirтчеlIltяt
МаЙДанчик разом iз BciMa необхiдними для користуваI{I{r{ H}INI l{окyментами. [lередцача
здiйснюеться в триденний TepMiH пiсля пiдписання цього догоl]ору.
ПiСля закiнчення послуг на об'ектi Пiдрядник протяго]чI 5 дll-riв вiд tr,lclMeHTy зда.li об'еlсту в
еКСПЛУаТацiю звiльняе маЙданчик вiд технiки, HeBI{KopиcTaI{l.Ix ir,raTepiarriB, с]viття, зшосить
тимчасовi споруди' 

'.MATEPIAл'H.-TB*HILIHE 
зАБ E:i IIEaIEH}IrI

9.1. ЗаловленЕя, постачЕIння, приймання, розвантarкепня, складува}Iня i гiодача на маliдан.tик
MaTePia-гriB, конструкцiй, виробiв здiйснюеться сиJiами ресуlэсiв Гliдрядцлика, tIa iioMy леltiить
ризик пошкодження до моменту здачi об'скту.

1 0.tsиконАннrl lIO сJIуг
10.1. Пiдрядник виконуе послуг вiдповiдно до копIторисilоi дOк}тчIен,гацii, Tlopп,i i правлrл,
графiкiв виконання послуг.
10.2. За:rловник здiйснюе контроль за вiдповiднiстrо якостi, об'ему i цirrrr вIIкоIIаFIFIя цIIх
послуг. .
ПРи виявленi вiдхилень За:rдовник видас Пiдрядниковi розrrорядження про i.x усунення, а при
серйозних порушеннях ухвалюе рiшення про припине}Iня послуг.
10.3. ПiДРядник за 10 днiв irrформуе Замовника про можллIве уtrсlвiльненнrl абсl припи}Iення
Виконання посл}т з незалежних вiд нього шричин. Запловпиlt зобов'rrзанl.tli прийттяти лiеобхiднi
заходи по ik усуненню.
10.4.Пiдрядник забезпечу€ Замовниковi можливiсть вiльного доступу в робо.п.tй LIac на об'ект i
здiйснення контролю заходом виконання irослуг. 

g

11.контролъ зА якIстю послуг, мАтЕрIАлIIt,ус,rАткувАння.
11.1.Пiдрядцик Може здiйснювати перiодичнi перевiрки i вIдrробуваIJFIя яttос,ri послуг,
матерiалiв про що iнформуе Замовника за З днi до iх гlроtзедення.
11.2. ЗаМОВник Мае право вимагати проведення додатковl х вl.tпроб_уваIIъ, i rrepeBipoK
матерiалiв i прихованих послуг.
11.3. ВИЯВДенi в процесi перевiрок i випробувань неякiсrri послуг, пiллягаrоть вLIпра}злеI{нIо.
КОМПеНСаЦiя витрат здiйснюеться за рахунок ПiдрядлIика, зокре\{а tlIляхом у,грим?rнIlя
замовником вiдповiдндх сум при розрахунках за ]]иконанi пс,с.,lуги,

12.3дАчА I приЙмАнI-Ir{ шосдуг.
12.1.Здача приймання послуг пiсля закiнчення об'скту здiйtспtоеться вiдшовiдно до lrоряllку,
що дiе, i оформляеться актом приймання виконаних flоспуг. Перелiк док:умеtrтiв, II{о

lоформляЮться при здачi-прийманнi об'екту, вiдповi,:iае tlере;lбачеI{l,tл,{ чl,{fitlипл нормам i
правилЕtI\,I.

l22.Прп виявленнi в процесi здачi - приймання послуг I{едоробок, aKтшpltl-ttvtaltliя викOнаflих
ПОСЛУГ Не ПiДПИСУеТЬСя до ik усунеЕня. Роботи Еад недоI)обкапtд /icl ix _\.gуцення i]e
оплачуються Заruовником.
12.З.Якщо при здачi - прийманнi послуг булуть виявленнi icToTlri rrедоробtси, шIо виникли по
винi ПiдрядЕика, Замовник не пiдписуе акт приймання BLIKOHaHm( IlосJ]уг i за,riэiтпtус qплату
послуг.

3.грАнтIЙнr тврмIни ЕItсilлуАтАцIi оБ€кт}/.
13. можливiсть безперервноi i нормальноi експliуа,-rацii об'екту IIротягом

,исання акту приймання виконаних IIослуг. }Ia недоробки, втпятзленнi
дефектний акт за пiдписом обох с,горiн. У allr.j ilрI{водиться пepe.llilt

енЕя. Якщо Пiдрядник вiдтuовrrвся вiдl складаrrня акту, rзiн

1
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,' оформляеться iз за_тrуrенням фахiвцiв Архбудконтроля, Пi1дрядник вtдповiдае за недоробки, що
виникJIи в результатi йdiо дiяльностi.
13.2.Недоробки, обумовленнi дiяльнiстю Пiдрядника, усуtsаються ним за свiй рахlтток i
передбаченi дефектним актом термiни.

14.мАтЕрIАлънА вIдповIдАльшсть I звIльнЕ}Iня RIд HEi.
14.1. Пiдрядник несе матерiальну вiдповiдальнiсть за якiс,rь виконанI{х пOслуг, наслriдки iх
пошкодження або знище}Iня. Пiсля пiдписання акту приймання виконаних шослуг
вiдповiдальпiсть за його збереження приймае на себе Замовнлпс.
14.2.Якщо Пiдрядник при виконаннi послуг виявляе прорахунки i упупдеrrня у вказiвках
Замовника, що може негативно вплинути на хiд , якiсть i тершrir,tи FIадання послуг на об'ектi,
BiH iнформуе про це Замовника, Якщо пiсля цього Замовниi У llИСЬIчIОl]il-r формiдас вказiвttу
продовжити виконання послуг, l1iдрядник не несе вiдповiдальностi за моiкJIивi наслiдки того,
rrро пIо BiH попереджав.
ЯкщО Пiдрядник Ее попередив Замовника про наявнiсть rrpopax},HкiB i недолiкiв, якi BiH
повинеН був виявити через cBoi професiйнi обов'язItи, BiH несе вiдгtовiдальнiсть за ix наслiдки.
14.3,При затримцi з вини Пiдрядника TepMiHiB вико}Iання послуг i здачi об'скту в експлуатацirо
заrrlовнику, BiH оплачуе Замовникgвi пеню у розмiрi подвiйнот облiковоi ставки НБу за коже}I
деЕь прострочення вiд суми договору.
14.4.При затримцi з виIlи Замовника TepMiHiB оплати, передбачених роздiлом 5 цього
договору, Замовник оплачуе Пiдрядниковi пеню у розмiрi гrодвiйноi облiковоТ ставки НБУ вiд
несвоечасно перерахованоi суми за кожен день простроченнfl,
14.5.Виплата пенi, не звiльнЯе сторонИ вiд виконатrня зобов'язань"за договором.
14.6.сторони звiльняються вiд вiдповiда,rьностi за часткове або гiовне нев}lконання зобов'язань
за даЕоЮ угодою, якщО це невикоНання з'явИлося наслiдtсом обставин непереборноi сили,
виниклi пiсля пiдписання договору, якi сторони не могли Hi передба.rrr", ,ii запобiгти
розумними зiжодами. Що обставин непереборноi сили вiдносяться подii, на якi сторони не
можутЬ зробитИ вплиВ i за виконання яких не несуть вiлгrовiдальностi - земj]етруслt, повенi,
пожежi, страйки, урядовi ухвчuIи i рiшення дер}кавних opгaHiB, вiйськовоТ дii, rцо
перешкоджають виконанню даЁого Щоговору.
настання форс-мажорних обставин .riдiu*рд*уються Торгiъельно-промисловою палатою
УкраiЪи або iншим компетентним органом.
l4.7. Спори, пов'язанi з виконанням, змiною, розiрванн.dпл .Щоговору i не вiдрегульованi
переговорами мiж сторонами, вирiшl,тоться в Господарсьt<ому судi.

15.пришинЕння послуг I розIрвАння договору.
15.1. Замовник може пришинити послуги за обставинаNILI
- вiдсутнiсть коштiв для фiнансування об'екту;
- виявлення недоцiлъцостi iнвестування засобiв в бб'ект , зокреN.Iа за обставинами непереборноi
сили, банкругство Пiдрядника;
- Ееодноразове порушення Пiдрядником чинних норм i правил, tsимог кошторисноi
локрлентацii.
t5.2. СтоРона, щО ухвалила рiшення про припинення послуг або розiрвання f]оговору,
повiдомляе про це це менше нiж за 10 дпiв до uйпо"ан}Iя такого рiшення.

1б.тЕрмIни лi договору.
16.1. TepMiH дii Щоговору з моменту пiдuисання ЩоговорУ до ЗI.12.2lр.

17. IнпII умови
17,1,[аниЙ договiР укладеЕО у двох оригiна,пыlих примilэниках, по одному длrr коЖноi iз cTopirl

не передбачених Щаним /{оговороп,l, сторони керуються чинним цивilтьниr,t

Щаного.Щоговору попереднi переговори за ним, листування, попереднi
о на"плiри з питань, п{о так.ти iнакшле стос}тоться /]аного Договору,
илу.

l7.2,y

|/0/,l/йru*n



}7.4.Y9i ВиправJIеIтня затекстом,Щаного,Щоговору мають юридичну силу лише прII взасмноN.{у
1х по9вlдчеЕнl предстЕlвниками сторlн у кожному окремому випадку.

17. рЕквIзити cToPIH

Пiдрядник:
ТОВ <<TeKTocepBic>>

едрпоу з4362746
р/р UA1 4337546000002600 1 0б0 925 66З
мФо 337546
IIАТ КБ кПриватБанк>
42250,Сумська обл., Лёбединський р-он, с.
Рябушur, вуп..Миру,63

Коваленко о,М.

З*ачgдцищ:
Охтирська ЗОШ I-1II *тупенiв J\& 1 ОМР
CyMcbKoi обл. ЕЛРПОУ "И47//Р3

LIIульженко I.A.
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